Dnr 2006-0382

Nya regler för anslag till ungdomsorganisationer fr o m 2008
Inledning
Ungdomsorganisationerna gör värdefulla insatser i samhället. Ett rikt förgrenat föreningsliv
betyder en spridning av aktiviteter till olika delar av länet och bidrar till att skapa en
stimulerande miljö för ungdomar under fritiden. Genom olika intresseorganisationer får den
yngre generationen kunskaper om samhällets demokratiska uppbyggnad, möjligheter att
utveckla sina intressen och driva angelägna frågor.
Mål
Region Värmlands mål för bidrag till ungdomsorganisationerna är att stödja en verksamhet
som syftar till att utveckla organisationernas demokratiska, sociala och opinionsbildande
funktioner.
Övergripande mål
Region Värmlands övergripande mål med bidragsgivningen till ungdomsorganisationerna är
att
• Främja barn och ungdomars demokratiska fostran
• Främja jämställdhet mellan könen och jämställdhet mellan olika ungdomsgrupper
• Ge barn och ungdomar en meningsfull fritid
• Engagera fler ungdomar i föreningslivet
• Stimulera till verksamhet som ger såväl regionala som lokala effekter.
Dialog
Region Värmland skall träffa organisationerna minst en gång per år och föra en dialog om
verksamheten, ekonomin och vad som är på gång, samt diskutera regionens och
ungdomsorganisationernas syn på den regionala verksamheten.
Villkor
• Bidraget skall användas för att finansiera den regionala verksamheten, dvs. inte lokala
aktiviteter
• Organisationen skall tillhöra en riksorganisation
• Organisationen skall vara en öppen verksamhet
• Organisationen skall vara självständig och demokratiskt uppbyggd och ge ungdomar
möjlighet till demokratisk fostran och reellt inflytande i organisationen
• Organisationen skall arbeta för människors lika värde - jämlikhet och jämställdhet
• Organisationen skall verka för funktionshindrade ungdomars rätt och möjlighet till
deltagande
• Organisationen skall bedriva verksamhet som klart motverkar attityder till våld, rasism
eller missbruk av alkohol eller andra droger
• Regionbidraget skall användas i verksamhet utan kommersiellt syfte
• Bidrag kan inte utgå till deltagardagar som i första hand syftar till tävlingsverksamhet
eller fest
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•

Om bidragsansökan kommer in för sent reduceras bidraget med 5%. Är bidragsansökan
mer än tre månader för sen lämnas inget bidrag.

Grundkrav för bidrag
Organisationen skall ha minst 300 inom Värmlands län bosatta och registrerade medlemmar
i åldern 7-25 år och som erlagt stadgeenligt beslutad avgift.
Medlem
Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit aktivt registrerad
medlem i lokalavdelning ansluten till distriktsorganisationen. I organisation som även har
medlemmar över 25 år skall medlemmar i bidragsberättigade åldrar ha reellt inflytande över
den verksamhet som bidraget är avsett för.
Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår i en och samma
lokalavdelning.
Lokalavdelning
Organisationen skall ha lokalavdelningar i minst 5 av kommunerna inom Värmlands län eller
färre kommuner om deras sammanlagda invånarantal uppgår till minst hälften av länets
befolkning.
En lokalavdelning skall består av minst 15 bosatta medlemmar i Värmlands län och som är
införda i distriktsorganisationens register över lokalavdelningar.
När antalet lokalavdelningar i ungdomsorganisationen skall göras, skall hänsyn tas till
förhållandena den dag under närmast föregående redovisningsår, då organisationens
verksamhetsår avslutades.
Fördelning vid samverkan
Om organisationen omfattar flera län söks bidrag hos och utbetalas bidrag av Region
Värmland för medlemmar bosatta i Värmlands län.

Former av bidrag
Grundbidrag; Ledarutbildningsbidrag; Utvecklingsbidrag
Grundbidrag
Grundbidraget som bygger på antalet medlemmar (7 – 25 år) skall användas för att täcka
administrationskostnader för den regionala verksamheten.
Bidraget får inte skickas vidare till lokalavdelning eller annan enhet, utan är avsedd för
distriktets kostnader.
Av det budgeterade ramanslaget till ungdomsorganisationerna fördelas 40% som grundbidrag.
Ramanslagets storlek fastställs årligen av Region Värmlands styrelse.
Bidragsnivåer:
Ny
Minst 300 medlemmar
Minst 600 medlemmar
Minst 900 medlemmar
Minst 1200 medlemmar

10 000 kronor
½ grundbidrag
1 grundbidrag
1 ½ grundbidrag
2 grundbidrag
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Ledarutbildningsbidrag
Av det budgeterade ramanslaget till ungdomsorganisationerna fördelas 35% som
ledarutbildningsbidrag. Ramanslagets storlek fastställs årligen av Region Värmlands styrelse.
Bidraget skall användas för regional utbildning av ungdomsledare, styrelseledamöter
och funktionärer inom organisationen.
Ledarutbildningsbidrag beräknas på antalet kursdeltagardagar i förhållande till ramen.
Om organisationen inte utnyttjar hela bidraget kommer denna summa att dras ifrån
kommande års ledarutbildningsbidrag.
Antal kursdeltagare
För att en kurs skall vara bidragsberättigad skall antalet deltagare (bosatta i Värmland) inte
understiga 7 och får inte överstiga 35. Kursledare och medverkande får inte räknas som
kursdeltagare. Bidrag utgår inte till årsmöte.
Deltagande i utbildning anordnad av riksorganisation, eller annan distriktsorganisation, kan
godkännas som bidragsberättigad utan hänsyn till antal deltagare. Kursdeltagarna skall vara
bosatta i Värmlands län och uppfylla utbildningsvillkoren.
Kursdag
Antalet kursdagar får inte överstiga två veckor.
Studietimme
Med studietimme avses 45 minuter.
För att utbildningen skall godkännas som bidragsberättigad krävs följande antal studietimmar:
För 1 dagsutbildning
För 2 dagsutbildning
För utbildning mer än 2 kursdagar

minst 6 studietimmar
minst 10 studietimmar. Ingen dag får
understiga 4 studietimmar
minst 6 studietimmar per dag. Första och sista dagen
minst 4 studietimmar

Beräkning
Kursdeltagarbidraget beräknas per genomförd godkänd kursdeltagardag under det senaste
verksamhetsåret.
Antal kursdeltagardagar = antalet deltagare * antalet kursdagar.
I bidraget ingår resekostnader.
Redovisning
Ledarutbildningen skall styrkas med kursprogram och deltagarförteckning (kursintyg) som
skickas in till Region Värmland. Av kursprogrammet skall framgå antalet studietimmar per
dag.
Deltagarförteckning eller Kursintyg skall styrkas av kursledaren, ansvarig inom
organisationen, eller genom deltagarförteckning med deltagarnas personliga namnteckningar.
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Utvecklingsbidrag/projektstöd
Av det budgeterade ramanslaget till ungdomsorganisationerna fördelas 25% som
utvecklingsbidrag/projektstöd. Ramanslagets storlek fastställs årligen av Region Värmlands
styrelse.
Bidraget skall möjliggöra för distriktsungdomsorganisationerna att genomföra projekt.
Till exempel projekt som syftar till att utveckla och förändra organisationens verksamhet;
inleda samarbete med andra organisationer; utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet mm.
Projektansökan skall innehålla plan och beskrivning av projektet (syfte, tidsplan, budget,
genomförande och förväntat resultat)
Ansökan om projektstöd söks senast 1 april.
Ingen organisation garanteras utvecklingsstöd, utan ansökan behandlas från fall till fall.
Överenskommelse
När ansökan har kommit in sker en dialog med organisationen som leder fram till beviljande
eller avslag på ansökan. Om bidrag beviljas skrivs en överenskommelse.
Redovisning
Projektet redovisas genom att en rapport skickas in efter avslutat projekt . I rapporten skall det
bland annat finnas ekonomisk rapport och en kommentar till uppnådda och eventuellt ej
uppnådda mål.
Ej utnyttjat bidrag återbetalas efter projekttiden till Region Värmland.
Bidraget får inte fonderas eller kapitaliseras.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSÖKAN
Ansökan om regionbidrag för närmast följande bidragsår skall vara Region Värmland
tillhanda senast 1 maj året före bidragsåret. Ansökan görs på särskild blankett.
(ansökan om Utvecklingsbidrag sker senast 1 april)
Ansökan skall innehålla (gäller ej Utvecklingsbidrag)
• Organisationens namn; adress; Postgiro/bankgironummer; kontaktperson;
telefon/telefaxnummer; och eventuell E-postadress
• Antalet medlemmar totalt i Värmlands län
• Antal bofasta medlemmar i bidragsberättigad ålder (7-25 år)
• Antal lokalavdelningar och hur många bidragsberättigade medlemmar som finns i
respektive lokalavdelning, samt fördelning av lokalavdelningar på kommuner i Värmlands
län
Uppgifter skall styrkas av organisationens ordförande samt instruktör eller motsvarande.
Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och
revisionsberättelse och verksamhetsplan. (I den ekonomiska berättelsen skall det klart framgå
vilka ekonomiska poster som tillhör Värmlands län)
Av verksamhetsberättelsen eller annat dokument, skall det framgå hur regionbidraget har
använts.
Organisationen skall lämna en kortfattad utvärdering av den egna verksamheten i jämförelse
med uppsatta mål för det gångna året.
Nya organisationer bifogar stadgar vid första ansökningstillfället.
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Utbetalning
Beviljat grundbidrag och ledarutbildningsbidrag utbetalas med av Region Värmland fastställt
belopp enligt rutiner som Region Värmland normalt tillämpar för organisationsbidrag.
Revision
Ungdomsorganisation som har fått regionbidrag skall ge Region Värmland rätt att företa
revision och granska de verifikationer som kan behövas för ytterligare granskning och vidare
ställningstagande.
Region Värmland har att löpande kontrollera och granska ungdomsorganisationernas
ansökningshandlingar och underlaget för dessa.
Dispens
Styrelsen för Region Värmland kan bevilja dispens från delar av bestämmelserna om särskilda
skäl föreligger.
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